
Relatório sobre as disciplinas compartilhadas entre o Bacharelado e a Licenciatura 

em Filosofia, em relação à revisão do PPC do Bacharelado em Filosofia 2019 

 

Disciplinas obrigatórias compartilhadas: 

 História da Filosofia Moderna: perspectivas racionalistas - 5ºQ do Bach. e da 

Lic. 

 Ética - 5ºQ do Bach. e da Lic. 

 Lógica Básica 5ºQ do Bach. e 8ºQ da Lic. 

 História da Filosofia Contemporânea: o Século XIX - 5ºQ do Bach. e da Lic. 

 

 História da Filosofia Antiga Clássica - 6ºQ do Bach. e 6ºQ da Lic.com outro 

nome História da Filosofia Antiga: Platão e o platonismo (estão na regra de 

convalidação da revisão do PPC) 

 

 Estética - 6ºQ do Bach. e da Lic. 

 

 História da Filosofia Medieval: do século IV ao X - 6ºQ do Bach. e da Lic. 

 

 Teoria do Conhecimento: Empirismo e Racionalismo - 6ºQ do Bach. e 9ºQ da 

Lic., com outro nome Teoria do Conhecimento: Empirismo versus Racionalismo 

(estão na regra de convalidação da revisão do PPC) 

 

 História da Filosofia Moderna: o Iluminismo e seus desdobramentos – 7ºQ do 

Bach. e da Lic. 

 

 Filosofia no Brasil e na América Latina - 7ºQ do Bach. e da Lic. 

 

 História da Filosofia Antiga Helenística – 8ºQ do Bach. e 8ºQ da Lic. com outro 

nome História da Filosofia Antiga: Aristóteles e o aristotelismo (estão na regra 

de convalidação da revisão do PPC) 

 

 Filosofia Política – 8ºQ do Bach. e 5ºQ da Lic. 

 

 Filosofia da Arte - 8ºQ do Bach. e da Lic. 

 

 História da Filosofia Contemporânea: o Século XX - 9ºQ do Bach. e da Lic. 

 

 Filosofia da Linguagem – 10ºQ do Bach. e da Lic. 

 

 Tópicos de metafísica - 11ºQ do Bach. e 11ºQ da Lic., com outro nome 

Problemas Metafísicos: Perspectivas Modernas  (estão na regra de convalidação 

da revisão do PPC) 

 

 História da Filosofia Medieval: do século XI ao XIV - 11ºQ do Bach. e da Lic. 

 



OBS: A convalidação dessas disciplinas obrigatórias não faz referência para as 

disciplinas constantes no catálogo de disciplinas atualizado (2017 – 2018). 

 

 

Disciplinas de Opção Limitada 

No rol das disciplinas de opção limitada, excluindo as disciplinas novas, foram feitas 

atualizações nos códigos, alterações no nome das disciplinas, por exemplo, Filosofia da 

Educação que é obrigatória para a Licenciatura e não estão mencionadas nas 

convalidações. 

 

 

 

 

 


